
58. 59.

Riport - Seres Géza fotóművész

Reportage - Géza Seres photographer



34. 35.

Van olyan ember, aki épp úgy jól boldogul az 
egyenes vonalakkal, mint a görbékkel. Épp 
úgy használja az élőt, mint a tárgyat. Ugyanúgy 
értékeli az újat, mint a régit. Gondolataiban 
képek születnek és ezeket a képeket meg is 
tudja mutatni nekünk.
Seres Géza fotóművészre ezek az állítások 
mind igazak, hiszen mérnökemberként 
az egyenes vonalakat épp úgy látja, mint 
ahogy doktorként a természetben fellelhető 
görbéket. Fotóművészként egy-egy tárgy 
épp annyira fontos számára, mint egy szép 
női alak. A fényképezési technikák közül 
pedig szívesen alkalmazza az új és a régi 
fotóeljárásokat is.
Magazinunkban természetesen ez utóbbi – 
archaikus technikákkal készült alkotásairól 
kérdeztem.

• Hogyan működik ez a dolog? Az ember megy az utcán, vagy 
egy jó ebéd utáni kávézás közben beugrik egy gondolat... hiszen 
mindannyian láttunk már halcsontot, de kevesen fényképeztük le 
és ezen képek közül még kevesebb került papírra – főleg archaikus 
technikával. Hogyan / honnan jönnek ezek a gondolatok?

• Ettől a fajta fényképezéstől én igyekszem távol tartani 
magamat és mindenkit lebeszélnék róla. Mármint, hogy az 
ember megy az utcán és beugrik…, meg hogy megakad 
a szeme rajta és lekapjuk… és hasonlók. Ez az amatőr 
értékrendű fotózásnak a módszere és általában rendkívül 
felszínes hozzáállás a fényképezéshez. Ez persze aztán 
meg is látszik a képeken (mert a képen minden meglátszik, 
hogyan viszonyultak, mit gondoltak róla éppen. Azért 
alkalmas, többek között, művészi minőségűnek nevezett 
tárgy létrehozására.) . Én azt vallom, hogy mielőtt kézbe 
veszi az ember a gépet három dolgot határozzon meg: 1. Mit 
fog fényképezni? (és csak azt!) 2. Hogyan fogja a fényképet 
elkészíteni? (az első lépéstől- a kiállítási installálásig). 3. A 
„filozófiát”, a magyarázatot megfogalmazni: Miért azt? Miért 
úgy? Aztán legalább 20-25 db kiállítási minőségű és méretű 
képet készíteni. Tehát az ilyen képeknek a fóruma nem az 

...érzem a háttérben ezeknek a
társaknak a „mosolygását”...

There are some people, who can manage the 
straight lines, as the curved ones. Who can 
use living things as successfully, as objects. 
Who can appreciate new things, issues, like 
the old ones. Their thoughts can generate 
images, and they are able to show us these 
images. 
These facts are all true in connection with 
Géza Seres photographer, who can see 
the straight lines, as an engineer, like the 
curved ones in the nature, as a doctor.  And 
as a photographer, he considers a subject as 
important, as a beautiful female figure. He 
applies gladly both new and old photographic 
processes. 
Of course, in our magazine I asked him about 
the latter – his works made with archaic 

techniques. 

• How can it work? You go on the street, or a thought occurs to 
your mind during drinking your coffee after a good lunch... All 
of us has already seen a busk, but there are few of us, who has 
photographed it, and there are even more few of these pictures 
has got to the paper – mainly with an archaic technique. Where 
are these ideas from?

• I try to keep myself far from this kind of photography, 
and I’d like to dissuade from it everybody – namely, when 
you are going on the street, and it suddenly occurs to your 
mind... and, that you glimpse it, and you quickly took it... 
and so on.  It is the method of the amateur photography, and 
it is a very superficial attitude to the photography. It is, of 
course, can be seen at the picture – because all the pictures 
reflect the attitude and the thoughts of its creator. That’s 
why it is suitable among others for generating an object of 
artistic quality. My “ars poetic”a is to determine three things 
before taking a photograph: 1. What should I photograph? 
(and only that thing!) 2. How will I take that picture? (from 
the first step to the installation for an exhibition). 3. Draw up 
the “philosophy”, the explanation: why exactly that one? Why 
that way? And then we should take at least 20-25 pictures of 

...I feel the „smile” of these partners in 
the background…

Seres Géza
„Debreceni lelet 6.”
24x18,5cm antrakotípia

Géza Seres
„Artefact os Debrecen 6.”
24x18,5cm anthrakotype
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amatőr pályázatok, hanem az egyéni kiállítások lesznek.

• A mai fotográfiában számít-e az, hogy milyen technikával 
készül egy kép? Mit ad hozzá plusz adalékként az archaikus 
technika a fényképeihez? (lyukkamerás képek – duplán 
archaikusak)

Mindenfajta fotográfiában számít, legfeljebb esetleg nincsen 
divatja, trendje éppen. Meggyőződésem, hogy a képet 
készítőből valami módon mindig 
beleépül a képbe a személyisége, 
annak egy része legalább is. 
Minél többet foglalkozik az ember 
egy képpel, annál inkább. Ezt 
persze egzakt módon elég nehéz 
bizonyítani, mint ahogy azt is, 
hogy van –e Isten, vagy nincs? 
Mégis az ilyesmi hitek működnek 
és befolyásolják az emberek 
cselekedeteit, életüket (és 
meglátszanak a fényképeken, mint 
mondtam). Aztán persze részei 
az emlegetett „filozófiának”is. Az 
archaikus technika egy rendkívül 
kézműves, manuális procedúra, 
ahol az eszközökkel, anyagokkal, 
vegyszerekkel együttműködve 
lehet a végső eredményt 
kialakítani. Szinte rejtőzködő 
„alkotótársnak” elfogadva azokat. 
A végső eredmény én tudom, 
hogy nem csak az enyém és szinte 
érzem a háttérben ezeknek a 
társaknak a „mosolygását” egy-egy 
jobban sikerült kép után. A végső 
siker pedig ettől a szinte misztikus 
együttműködéstől függ. Ezt az 
elmélyült viszonyulást pl. Kerekes 
Gábor nagyon magas színvonalra fejlesztette (vagy már 
eredendően is megvolt benne). 

• Melyik az az archaikus technika, amit legszívesebben alkalmaz 
és miért?

Jó néhány kidolgozást, eljárást kipróbáltam és az utóbbi 
években az antrakotípia módszerénél „ragadtam” le. Ez egy 
nagyon öntörvényű eljárás és emlékeztet egy kisgyerekkel 

a quality and size suitable for an exhibition. So the forums 
of these pictures are not the amateur competitions, but the 
individual exhibitions. 

• Does it count in the today’s photography, which technique 
was used for the picture? What kind of additive can an archaic 
technique add to a picture? (Pictures done with a pinhole 
camera are double archaic)

It counts in every kind of 
photography at most it has no 
trend. It is my conviction that at 
least part of the personality of the 
photographer will be built to the 
photograph.  The more you deal 
with a picture, the more it happens. 
It is hard to prove in an exact way, 
like the question, if God exists, or 
not. And these faiths can operate, 
and they have an influence to the 
acts, and lives of people (and, as I 
have already told, it can be seen on 
their pictures). And these issues 
are part of the aforementioned 
“philosophy”. Archaic technique 
is a very manual procedure, 
where you can generate the final 
result in cooperation with devices, 
materials, reagents, to accept them 
as hidden “partners”.  I know, that 
the final result is not only mine, 
I almost feel the „smile” of these 
partners in the background after 
a successful photograph. Final 
success depends on this almost 
mystic cooperation. E.g. Gábor 
Kerekes developed this deep 
relationship to a very high level 

(or it was in him inherently). 

• Which kind of archaic technique do you prefer, and why? 

I have already tried so many procedures, and I remained at 
the method of antracotipia. It is a very autonomous procedure, 
and it reminds to the cooperation with a small child. It goes on 
its own way, and it is a great challenge to have an influence to 
it! Final result depends on, how can the photographer answer 

 „Debreceni lelet 4.”
18,6x24cm antrakotípia

 „Artefact of Debrecen 4.”
 18,6x24cm anthrakotype

Seres Géza
„Isten betűje 1.(15)”
17,3x24cm olajnyomat

Géza Seres
„Letter of God 1.(15)”
17,3x24cm oil print

Seres Géza
„Isten betűje 1.(17)”

24x12,5cm olajnyomat

Géza Seres
„Letter of God 1.(17)”

24x12,5cm oil print
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való együttműködésre. Megy a maga útján, és hogy az mi 
és miképpen lehet befolyásolni ez egy nagy kihívás! A végső 
eredmény attól függ, hogy a kihívásra aktuálisan hogyan tud 
a készítő válaszolni.
Állandó próbatétel, meglepetés. Ez egy izgalmi állapotot 
eredményez és tetszik nekem.  

• Eddigi fényképész pályafutása alatt rengeteg kiállításon 
szerepeltek alkotásai. Több díjat és külföldi szereplést is hozott 
ez Ön számára a fotográfia. Melyik ezek közül amelyiket 
legbecsesebbnek tart? Mesélne róla?

Talán leginkább büszke arra vagyok, hogy a Graphis Magazin 
1995-ős egyik évkönyvében, az Alternative Photography ’95 
címűben, két képem is szerepel. Ezt a pályázatot az akkor 
Zürich-ben működő és az óta New York-ba költözött kiadó 
tulajdonképpen alkalmazott fotográfusoknak írta ki.
Mi tagadás, eléggé legyezgette a hiúságomat, hogy a világ 
élvonalbeli fotográfosaival szerepelhetek egy kötetben.

• Nagyon sok alkotó egyik legnehezebb feladatának 
tartja a munkafolyamat során a képcím kitalálását. 
Önnél hogyan megy ez? (Pszeudótáj, Isten betűje) 
Rögtön megvan a képcím vagy inkább nehéz 
nevesíteni egy elkészült képet?

Én a képcímet nem tartom a kép lényeges 
elemének. Inkább csak az utalásra, a hivatkozás 
pontosítására szolgál. A képnek a saját vizuális 
közegében kell működnie, hatnia. Kerülendő 
ezt „megtámasztani” egy verbális elemmel. 
Azt, amit az ember esetleg nem tudott a kép 
nyelvén elmondani azt nem az irodalom nyelvét 
segítségül híva kell megpróbálni. Az Isten betűje 
cím egyébként egy Borges novella címe és a 
teljes képcím tulajdonképpen úgy hangzik: Isten 
betűje. Illusztrációk egy Borges novellához. A cím 
megértéséhez igazából ismerni kellene a novellát, 
de így is működik a megkülönböztető szerepe. 
A Pszeudótáj cím már inkább utal direktben a 
„megcsináltságos”,  a „mintha” minőségre és nem 
csak a sorozat megkülönböztetését szolgálja.

• Ön vezeti a Debreceni Új Fotóműhelyt. A 
tagokat kortárs fotóművészetre vagy inkább a 
tradicionális fényképezésre buzdítja? Mi az az 
átfogó gondolatvilág amit átad a fiataloknak?

Nem ezekre, hanem az elmélyült fényképkészítésre 
szeretném rávenni a tagjaimat. Arra, hogy az előbb említett 
hármas viszonyulás szerint fényképezzenek. Ne gondolják, 
hogy az a két választás a fotóművészet, amit az amatőr 
értékrend szerint ténykedő emberek csinálnak. Mármint a 
téglalap alakú terület kiválasztása, amit rögzíteni akarnak és a 
pillanat választása, amikor az exponáló gombot megnyomják. 
Ne képzeljék azt, hogy ezzel ők „csinálták” a művészetet. Ezt 
hinni beképzeltség, korlátoltság lenne. Ők legfeljebb csak a 
triggere voltak a folyamatnak, de a művészet ennél sokkal 
több! Más! Egy költő, szobrász, festő, stb. sem gondolja, hogy 
a „mű” teremtése, létrehozása az egy pillanat alatt megvan, 
legfeljebb csak egy fotós (meg a Jóisten).

Remélem, hogy ezekkel a mondatokkal legfeljebb csupán 
elgondolkoztattam és senki érzékenységét nem sértettem 
meg!

Köszönöm a riportot!

Nagy Krisztián

to that challenge. It is a constant trial, surprise. It results a 
great excitement, and I like it.   

• Your works were on many exhibitions. Photography brought 
to you many prizes and travels to abroad. Which one is the most 
valuable from them? Would you tell some words about it? 

Maybe I am the most proud of that I have two pictures in one 
of the anthologies of the Graphis Magazin, in the Alternative 
Photography ’95. This competition was written by the 
publisher, that was then in Zurich and moved to New York 
for employed photographers, actually. I cannot deny, that it 
was very flattering for me to be in one volume with the best 
photographers of the world.

• Many photographers find it very hard to figure out the title 
of the picture. What do you think about it? (Pseudoland, God’s 
letter) Do you know the title of your picture immediately, or it 
is hard to give a name to your picture? 

I don’t think to be essential the title of the 
picture. It is only for identification. Picture has to 
suggestive in its own visual medium. We should 
avoid to support it with a verbal element. We 
should not use the literature to help our picture to 
be more understandable. The title “God’s letter” 
is the title of a short story of Borges, and the full 
title is like this: “God’s letter. Illustrations for a 
short story of Borges.”  It is necessary to know 
the short story to understand the picture, but its 
distinctive role can operate even this way, too.  
Pseudoland is more to refer to the “as if” quality, 
and it does not only serves as a distinctive of the 
series.    

• You are the leader of the New Photographic 
Workshop of Debrecen. Do you encourage the 
members for being a modern photographer, or 
more for being a traditional one? What is that 
comprehensive idea of the world that you can give 
to the young artists?  

I would like to encourage them not for these issues, but 
for deepening in the photography. For taking photos about 
that “triple attitude” mentioned before. Don’t think, that 
photography is thet tow choice that the amateur people could 
do! I mean, choosing of the rectangular are, that they want 
ot record, and choosing of the suitable moment, when they 
push the button of the photo machine. They shouldn’t think, 
that they could “do” the art on this way! It would be conceit, 
obtuseness. They were most the triggers of the process, 
but the art is something much more! Other! Even a poet, a 
sculpture, a painter shouldn’t think, that to create the work is 
only a moment – only a photographer (and God). 

I hope that I only made people think with my thoughts, and I 
didn’t hurt anybody! 
 

Thank you for the interview!

Krisztián Nagy

 „Pszeudo táj 1.”
 21x20cm antrakotípia

 „Landscape of Pseudo 1.”
 21x20cm anthrakotype

 „Pszeudo táj 2.”
 24x15cm antrakotípia

 „Landscape of Pseudo 2.”
24x15cm anthrakotype
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való együttműködésre. Megy a maga útján, és hogy az mi 
és miképpen lehet befolyásolni ez egy nagy kihívás! A végső 
eredmény attól függ, hogy a kihívásra aktuálisan hogyan tud 
a készítő válaszolni.
Állandó próbatétel, meglepetés. Ez egy izgalmi állapotot 
eredményez és tetszik nekem.  

• Eddigi fényképész pályafutása alatt rengeteg kiállításon 
szerepeltek alkotásai. Több díjat és külföldi szereplést is hozott 
ez Ön számára a fotográfia. Melyik ezek közül amelyiket 
legbecsesebbnek tart? Mesélne róla?

Talán leginkább büszke arra vagyok, hogy a Graphis Magazin 
1995-ős egyik évkönyvében, az Alternative Photography ’95 
címűben, két képem is szerepel. Ezt a pályázatot az akkor 
Zürich-ben működő és az óta New York-ba költözött kiadó 
tulajdonképpen alkalmazott fotográfusoknak írta ki.
Mi tagadás, eléggé legyezgette a hiúságomat, hogy a világ 
élvonalbeli fotográfosaival szerepelhetek egy kötetben.

• Nagyon sok alkotó egyik legnehezebb feladatának 
tartja a munkafolyamat során a képcím kitalálását. 
Önnél hogyan megy ez? (Pszeudótáj, Isten betűje) 
Rögtön megvan a képcím vagy inkább nehéz 
nevesíteni egy elkészült képet?

Én a képcímet nem tartom a kép lényeges 
elemének. Inkább csak az utalásra, a hivatkozás 
pontosítására szolgál. A képnek a saját vizuális 
közegében kell működnie, hatnia. Kerülendő 
ezt „megtámasztani” egy verbális elemmel. 
Azt, amit az ember esetleg nem tudott a kép 
nyelvén elmondani azt nem az irodalom nyelvét 
segítségül híva kell megpróbálni. Az Isten betűje 
cím egyébként egy Borges novella címe és a 
teljes képcím tulajdonképpen úgy hangzik: Isten 
betűje. Illusztrációk egy Borges novellához. A cím 
megértéséhez igazából ismerni kellene a novellát, 
de így is működik a megkülönböztető szerepe. 
A Pszeudótáj cím már inkább utal direktben a 
„megcsináltságos”,  a „mintha” minőségre és nem 
csak a sorozat megkülönböztetését szolgálja.

• Ön vezeti a Debreceni Új Fotóműhelyt. A 
tagokat kortárs fotóművészetre vagy inkább a 
tradicionális fényképezésre buzdítja? Mi az az 
átfogó gondolatvilág amit átad a fiataloknak?

Nem ezekre, hanem az elmélyült fényképkészítésre 
szeretném rávenni a tagjaimat. Arra, hogy az előbb említett 
hármas viszonyulás szerint fényképezzenek. Ne gondolják, 
hogy az a két választás a fotóművészet, amit az amatőr 
értékrend szerint ténykedő emberek csinálnak. Mármint a 
téglalap alakú terület kiválasztása, amit rögzíteni akarnak és a 
pillanat választása, amikor az exponáló gombot megnyomják. 
Ne képzeljék azt, hogy ezzel ők „csinálták” a művészetet. Ezt 
hinni beképzeltség, korlátoltság lenne. Ők legfeljebb csak a 
triggere voltak a folyamatnak, de a művészet ennél sokkal 
több! Más! Egy költő, szobrász, festő, stb. sem gondolja, hogy 
a „mű” teremtése, létrehozása az egy pillanat alatt megvan, 
legfeljebb csak egy fotós (meg a Jóisten).

Remélem, hogy ezekkel a mondatokkal legfeljebb csupán 
elgondolkoztattam és senki érzékenységét nem sértettem 
meg!

Köszönöm a riportot!

Nagy Krisztián

to that challenge. It is a constant trial, surprise. It results a 
great excitement, and I like it.   

• Your works were on many exhibitions. Photography brought 
to you many prizes and travels to abroad. Which one is the most 
valuable from them? Would you tell some words about it? 

Maybe I am the most proud of that I have two pictures in one 
of the anthologies of the Graphis Magazin, in the Alternative 
Photography ’95. This competition was written by the 
publisher, that was then in Zurich and moved to New York 
for employed photographers, actually. I cannot deny, that it 
was very flattering for me to be in one volume with the best 
photographers of the world.

• Many photographers find it very hard to figure out the title 
of the picture. What do you think about it? (Pseudoland, God’s 
letter) Do you know the title of your picture immediately, or it 
is hard to give a name to your picture? 

I don’t think to be essential the title of the 
picture. It is only for identification. Picture has to 
suggestive in its own visual medium. We should 
avoid to support it with a verbal element. We 
should not use the literature to help our picture to 
be more understandable. The title “God’s letter” 
is the title of a short story of Borges, and the full 
title is like this: “God’s letter. Illustrations for a 
short story of Borges.”  It is necessary to know 
the short story to understand the picture, but its 
distinctive role can operate even this way, too.  
Pseudoland is more to refer to the “as if” quality, 
and it does not only serves as a distinctive of the 
series.    

• You are the leader of the New Photographic 
Workshop of Debrecen. Do you encourage the 
members for being a modern photographer, or 
more for being a traditional one? What is that 
comprehensive idea of the world that you can give 
to the young artists?  

I would like to encourage them not for these issues, but 
for deepening in the photography. For taking photos about 
that “triple attitude” mentioned before. Don’t think, that 
photography is thet tow choice that the amateur people could 
do! I mean, choosing of the rectangular are, that they want 
ot record, and choosing of the suitable moment, when they 
push the button of the photo machine. They shouldn’t think, 
that they could “do” the art on this way! It would be conceit, 
obtuseness. They were most the triggers of the process, 
but the art is something much more! Other! Even a poet, a 
sculpture, a painter shouldn’t think, that to create the work is 
only a moment – only a photographer (and God). 

I hope that I only made people think with my thoughts, and I 
didn’t hurt anybody! 
 

Thank you for the interview!

Krisztián Nagy

 „Pszeudo táj 1.”
 21x20cm antrakotípia

 „Landscape of Pseudo 1.”
 21x20cm anthrakotype

 „Pszeudo táj 2.”
 24x15cm antrakotípia

 „Landscape of Pseudo 2.”
24x15cm anthrakotype
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Seres Géza
„Másik Debrecen 30.”
24x20cm kallitípia
Camera obscura

Géza Seres
„Others Debrecen 30.”

24x20cm kallitype
Camera obscura

Seres Géza
„Másik Debrecen 4.”
20x20cm kallitípia
Camera obscura

Géza Seres
„Others Debrecen 4.”

20x20cm kallitype
Camera obscura
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Seres Géza
„Másik Debrecen 30.”
24x20cm kallitípia
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Géza Seres
„Others Debrecen 30.”

24x20cm kallitype
Camera obscura

Seres Géza
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Camera obscura

Géza Seres
„Others Debrecen 4.”

20x20cm kallitype
Camera obscura
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Seres Géza
„Like”
24x20cm Albumin papír

Géza Seres
„Like”

24x20cm albumen paper

Seres Géza
„Önarckéz pávatollal”
24x20cm Albumin papír

Géza Seres
„Myselfhand with peacock feather”

24x20cm albumen paper
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Seres Géza
„Like”
24x20cm Albumin papír

Géza Seres
„Like”

24x20cm albumen paper

Seres Géza
„Önarckéz pávatollal”
24x20cm Albumin papír

Géza Seres
„Myselfhand with peacock feather”

24x20cm albumen paper
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Riport - Seres Géza fotóművész

Reportage - Géza Seres photographer


